במדינה

חדש בומת־אביב

)המשך מעמוד (40
החולים ברזילי מכירים .מיקרים רבים מאד
כאלה .אומר ד״ר פטר ודדי ,מנהל ה
יחידה הפדיאטרית של בית החולים :
״זה באמת עצוב ,לראות כל־כך הרבה
מיקרים של ילדים מוזנחים מבחינה פיסית
ונפשית מגיעים לפיגור ,בגלל תנאי הס
ביבה שבה הם גדלים .חוסר גירויים ■ויזו
אליים וחוסר הבנה מינימלית של הורים,
שאף הס מוזנחים ,לצרכים של ילדיהם,
גורמים לילדים לגדול בצורה שהופכת
אותם מנותקים וזרים לגבי חברת ילדים
רגילה .אם לילדים אלה היה המעט שבמ
עט ממה שיש לרוב הילדים .סיכוייהם
להתקדם בחיים היו טובים יותר .אך בת
נאים הנוכחיים יגיעו הרבה ילדים עזובים

המתקדמים ביותר מסוגו בעולם ,יקיים
תוכניות־הדרכה להורים ,ויעסוק בייעוץ
ובהכשרת בעלי־מיקצוע המטפלים בילדים
חריגים ובילדים בכלל .המיבנה ,שיוקם ב
מרכז העיר ירושלים ,יהיה גם בעל צורה
ארכיטקטונית מיוחדת מאד שתתאם את
הצרכים של מקום מסוג זך! ■ולסוגי הטי
פולים השונים שפו.
מומים מודדים .בראש המרכז הירו
שלמי ,שיהיה בינתיים יחידי מסוגו ב
ארץ ,יעמוד רופא־הילדים בעל השם ה
בינלאומי ,פרופסור אלכסנדר ראסל ,המ
שמש כיום כמנהל מחלקת הילדים בבית־
החולים האוניברסיטאי ■הדסה.
פרופסור ראסל ,המודע לבעיית הילדים
הלוקים במומים מלידה או עקב תנאי הם-
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פרופסור אלכסנדר ראפל בפעולה
להציל כמה שניתן —
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במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של השופרסל
והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו למיבצע.

■רקות
עגבניות
עגבניות באריזה של  2ק״ג
גז ר
כצל יבש
בצל יבש ארוז בשקיות
תפוא״ד מהיבול הישן
תפוא״ד מהיבול הישן
ארוזים בשקיות •טל  2ק״ג

לצרכן לק״ג
בל״י
2.70
3.10
4.65
1.90
2.30
3.65
4.05

פירוח
תפוחים זהום גודל 5.5
תפוחים זהום גודל 6
כננו ת

7.00
8.40
6.50

אשכוליות בתפזורת וארוזות
תפוזים כתפזורת וארוזים
לימונים

2.85
3.20
4.85

ע  1 3 1ת פטמים קפואים בשקיות
מיני)עד  1.1ק״ג העוף(
גודל ) 1עד  1.450ק״ג העוף(
גודל ) 2עד  1.6ק״ג העוף(
גודל ) 3מעל  1.6ק״ג העוף(
כשר הודו ללא עור וגידים

12.96
12.13
11.39
10.32
22.22

 1.04 +ל״י
 97 +אג׳
 91 +אג׳
 83 +אג׳
 1.78 +ל״י

10.50
23.00
16.11

 84 +אג׳
 1.84 +ל״י
 1.29 +ל״י

הדרים

דגם מרכז ״וראייטי״ שייבנה בירושלים
— באמצעים חדישים ומשוכללים

מ.ע.מ.

דגים
כסיף
כסיף בפרוסות קפוא ג ק״ג
קרפיונים חיים
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כאלה ,בטעות ,למוסדות למפגרים ,או
שיהיו חשופים להשפעוית־רחוב שליליות
■ויהפכו לנוער־שוליים .כי השאנם לחיות
כמו שצריך ילד לחיות ולגדול — לא ניתן
להם״.
מרכז חדש .בית־החולים איתר ביב־
תילם כמה מאות ילדים ,ועתה הוא מטפל
ב־ 400:מתוך אלפי ילדים כאלה בארץ,
החיים בתנאי עזובה ,זוהמה ועוני ,בש 
כונות המזוהות עם המושגים ■פער ותנאי-
מצוקה שכה מרבים לדבר אודותיהם.
כצעד ראשון לפתרון בעיותיהם ישל
ילדים כאלה הקים מרכז וראייטי בישראל
מרכז חדש לשיקום ואיבחון לילדים ,באש
קלון׳ בהשקעה של שני מיליון לירות,
שכבר מטפל ומתופעל באמצעי־עזר חד
ישים ,בירושלים עומד לקום ,על שטח של
 6000ממ״ר ,מרכז לטיפול בילד ובמי־ש־
פחה בהשקעה של  50מיליון לירות.
 -המרכז החדש בירושלים ,שיהיה מן

ביבה מספר ,כי בירושלים לבדה מתוך
עשרת־אלפים ילדים הנולדים בעיר מדי
שנה 100 ,נולדים עם מומים פיסיים רצי
ניים  90עם מומים בלב 20 ,במפגרים
מונגלואידיים 15 ,עיוורים ,ארבעה נולדים
חרשים .ובכ-סזיז ילדים נוספים ,מתגלים
מומים בשישה החודשים הראשונים ל
חייהם.
מייספר מדהים זה של מומים מולדים
חייב להדליק אור אדום אצל גורמי ה
בריאות המוסמכים ,ולזרז הקמת מרכזי-
איבחון מוסמכים ומקומות שיקום ■כדיברי
הפרופסור ,ראסל  :״תפקידנו יהיה לטפל
בילדים כבר מהגיל הרך ביותר שאפשר,
כדי שהטיפול יהיה בעל הסיכוי הרב ב
יותר• אנו נטפל לא רק בילד הזקוק
לעזרה אלא גם במישפחתו ,ונעמוד במגע
ישיר ורצוף עם הילד ובני־המישפחה ,ש
יקבלו מאיתנו את העזרה וההדרכה המת
אימות״.
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